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Een eindeloze onderzoeksagenda

“Het boek heb ik Compendium genoemd, omdat 
het een enorme verzameling feiten brengt, met 
de nodige literatuur en registers, waar verder 
mee gewerkt kan worden. Zoveel mogelijk is 
geprobeerd toch een overzicht van de 
geschiedenis te leveren.”

Wittop Koning, Compendium (1986), 9



De Sarton-lezing

D.A. Wittop Koning, “De Beoefening van de Geschiedenis van de 
Farmacie in de Nederlanden: Een Vergelijking van de Stand van 
het Onderzoek”, Pharmaceutisch Weekblad, 129:29 (1994) 740-
746

Inaugurele rede, uitgesproken ter gelegenheid van de 
toekenning van de Sarton-leerstoel van de Geschiedenis der 
Wetenschappen voor het jaar 1993/94 aan de Rijksuniversiteit te 
Gent op 2 december 1993



De Sarton-lezing

“In plaats van een verdeling in tijdvakken en daarin de 
behandeling van een aantal dezelfde onderdelen, lijkt het beter 
deze onderdelen over de gehele periode tot 1830 te vergelijken. 
Als onderdelen komen dan in aanmerking:

• overheidsbepalingen, zoals verordeningen, 
voorschriftenboeken, taxen enz.;
• geneesmiddelenhandel, met de groothandel, de apotheek, de 
groei van het aantal vestigingsplaatsen, en de apotheker, waarbij 
opleiding, numerus clausus enz. ter sprake zullen komen.”

Wittop Koning, “De Beoefening van de Geschiedenis van de Farmacie in de 
Nederlanden”, 740



Fascinerende farmacopees
Matthew James Crawford en Joseph M. 
Gabriel (red.), Drugs on the Page: 
Pharmacopoeias and Healing Knowledge in 
the Early Modern Atlantic World (2019)

“This volume [...] will be the definitive 
volume on pharmacopoeias for years 
to come.”

Dániel Margócsy, University of Cambridge
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De ondergang van de Batavia



De ondergang van de Batavia

Mike Dash, De Ondergang 
van de Batavia (2002)

Over de onderkoopman (en 
voormalig apotheker in Haarlem) 
Jeronimus Cornelisz.



De ondergang van de Batavia
“Allemaal maakten ze vergiften, gebaseerd op arsenicum, die 
gebruikt werden ter bestrijding van de uitzonderlijke 
hoeveelheden ongedierte waardoor elke stad werd geteisterd. 
Dit onderdeel van het apothekerswerk werd streng 
gecontroleerd door de plaatselijke gemeenteraad, maar 
leverde de apothekers niettemin een enigszins sinistere 
reputatie op. Wanneer iemand in een stad onverwacht stierf, 
werd er vaak gemompeld over drankjes die in donkere 
achterkamertjes waren gebrouwen. In hun overvolle winkels 
moesten de apothekers in hun zwarte mantels dan alleen 
maar glimlachen.”

Dash, De ondergang van de Batavia (2002), 46



De ondergang van de Batavia

“Het meest was men beducht voor het rattekruid en tegen de 
verkoop daarvan zijn dan ook al vroeg bepalingen 
uitgevaardigd.”

Wittop Koning, Compendium (1986), 206

Stedelijke verordeningen zijn juist een manier om 
mensen te beschermen tegen giftige stoffen, met 
apothekers als poortwachters!
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Matters of Exchange

Harold J. Cook, Matters of 
Exchange (2007)

Over natuurlijke kennis als de 
Big Science van de 
vroegmoderne periode



Matters of Exchange

“The number of substances in which they dealt was great 
and, given Dutch commerce in the East and West Indies, 
growing rapidly. One list of the cost per pound of various 
drugs on sale in Amsterdam from 1609 to 1637 includes 
[…]”

Cook, Matters of Exchange (2007), 141

Verwijzing naar het proefschrift van Wittop
Koning en zijn onderzoek van prijscouranten!



Geneesmiddelen en prijscouranten

Wittop Koning, Handel in geneesmiddelen (1942), 38-56



Geneesmiddelen en prijscouranten

N.W. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis (1943-1964)



Geneesmiddelen en prijscouranten

“Het materiaal van 1585-1637 heb ik in mijn 
proefschrift (1942) opgenomen, maar Posthumus 
had mij zijn methode van bewerking van het 
materiaal niet medegedeeld. Bij latere bewerking 
bleek dat dit materiaal incompleet en de periode te 
kort was om conclusies te kunnen trekken. Het 
materiaal van na 1637 wacht nog op bewerking.”

Wittop Koning, “De Beoefening van de Geschiedenis van de 
Farmacie in de Nederlanden” (1994), 742



Geneesmiddelen en prijscouranten

Beschikbare prijscouranten, 1585-1775 (1349 in totaal)

McCusker en Gravesteijn, The Beginnings of Commercial and Financial 
Journalism (1991)
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Makelaars in drogerijen

“De geschiedenis van de pharmaceutische
groothandel, de zaak van de kruidenier of 
drogist, in deze periode, moet nog geschreven 
worden.”

Wittop Koning, Compendium, 90



Makelaars in drogerijen

W. Klein, New Drugs for the Dutch 
Republic: The Commodification of 
Fever Remedies in the Netherlands (c. 
1650-1800) (proefschrift 2018)

Handelsgegevens over 
‘drogerijen’, uit openbare 
veilingen in Amsterdam in de 
18de eeuw



Handel in kinabast in Amsterdam in de 18de eeuw
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Makelaars in drogerijen
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• Beeldvorming: apotheker als zorgprofessional
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Farmacopees

Pharmacopoea
Amstelredamensis (1698)

De theorie van een 
handboek en de praktijk 
van de apotheker naast 
elkaar beschreven!
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Apothekersdatabase

Registratie van apothekers gevestigd in de 
Noordelijke Nederlanden tussen 1240 en 1818



Apothekersdatabase
• Totale stijging:

Opgenomen in Biografische Index: 4153 
Opgenomen in database: 5138
Absolute stijging: 985
Relatieve stijging: 19,2%

• Stijging totaalaantal vóór 1600:
Opgenomen in Biografische Index: 294
Opgenomen in database: 429
Absolute stijging: 135
Relatieve stijging : 31,5%
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